Szerszám ajánlatok partnereinek
Mostantól havi rendszerességgel küldünk Önöknek szerszám ajánlatokat, amelyek hasznosak, mivel
mindennap vagy sűrűn előfordulnak egy órás kezében. A bemutató termékek megtekinthetők és
megvásárolhatók irodánkban, de természetesen továbbra is lehetőség van a telefonon, emailben történő
rendelésre. További kérdés esetén keressenek minket telefonon az +36-1/951-3301-es számon vagy
emailben az info@oramu.hu címen.
Júniusi ajánlat
Automatikus stiftkiütő
Óraszíj/csatszem eltávolító eszköz automatikus kalapácsütéseffektussal, ami akkor váltódik ki, amikor megnyomjuk felülről a
szerszámot. Ennek segítségével könnyen kijön a stift a
szíjból/fémcsatból.
Tartalom:
- 1 db stiftkiütő 0.80 mm-es heggyel (külön is rendelhető!)
- 2 db tartalékrugó
Rendelési szám: B510733
Ár: 3.990 Ft (+Áfa)

Kezdő órás szerszámkészlet
Szervizcsomag szíj- és elemcseréhez
Kis szerszámkészlet, amely minden speciális
szerszámot tartalmaz, ami karórák szíj- és
elemcseréjéhez szüksége lehet. A minőségi
szerszámok egy praktikus mágneszáras dobozban
találhatók.
A doboz tartalma (külön is rendelhetők):
- Menetes toknyitó vízálló órákhoz
- Toknyitókés
- Műanyag csipesz elemcseréhez
- Csipesz (AA forma)
- Csavarhúzó (Ø 1,00 mm, 1,20 mm, 1,60 mm)
- 3-3 db tartalék hegy a csavarhúzókba (Ø 1,00 mm, 1,20 mm, 1,60 mm)
- Bergeon Lupe (3-as)
- Szerszám rugósfül kiszedéséhez (Bergeon)
- Stiftkiütő tartó fémcsat rövidítéséhez
- 3 db stiftkiütő hegy (ø 1,00 mm)
- Műanyag szíjtartó csatszem kiszedéséhez (fekete)
- Kis szerelőpad (fekete bőrhuzattal; 53 x 12mm)
Rendelési szám: B510999
Ár: 31.200 Ft (+Áfa)

„Polywatch” Plexiüveg polírpaszta
Megbízhatóan eltávolítja a karcolásokat a plexi óraüvegről.
- Milliószor bizonyított és a világon az elsőszámú óraüvegpolírpaszta akrilüveghez
- A mélyebb karcolásoknál is professzionális minőségű eredményt
hoz
- A nemzetközi folyóiratokban folyamatosan termékteszt győztes
- TÜV-tanúsítvány szerint is igen hatékonynak
- Egyszerű és gyors alkalmazás
- Csökkenti a javítási költségeket és biztosítja az értékállóságot
- Kiváló hatásfokkal bír a PDT-nek (Plastic-DeformationTechnology) köszönhetően
Tartalom: 5 ml
Rendelési szám: B515952
Ár: 1.100 Ft (+Áfa)

„Polywatch” Kristályüveg polírpaszta
Nagy teljesítményű gyémánt polírozás minden
óraüveghez:
- Eltávolítja a finom, a kis- és közepes méretű
karcolásokat minden üvegről
- Sokoldalúan felhasználható: órák, okos telefon,
autó, ablak stb.
- Kétkomponensű rendszer:
1. lépés: A high-tech gyémánt polírozó eltávolítja
a karcolásokat
2. lépés: A nagy teljesítményű gyémánt polírozó
kifényesíti a felületet
- Új,
szabadalmaztatott
„Diamond-PolishingTechnology”
- Egyszerű és hatékony
- Csere helyett javítás
- Bármilyen üvegre alkalmazható
- Csökkenti a javítási költségeket és biztosítja az értékállóságot
- Kb. 30-40-szer lehet felhasználni egy készletet
- All-inclusive készlet
Rendelési szám: B515950
Ár: 3.950 Ft (+Áfa)

